
 

 

 

 

 

 

Säilytä henkilökohtainen UPCode 

esimerkiksi lompakossa tai kuvana 

puhelimessasi. Skannaamalla koodin voit 

päivittää yhteystietosi, samalla voit 

tallentaa koodin myös puhelimeesi (ohjeet 

tähän saat skannauksen jälkeen). 

Henkilökohtaisella koodillasi saat mm. 

alennusta Bock´s kyläkaupan tuotteista. 

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää jatkuvasti osoitteeseen 

idea@meki.fi   

Lisätietoja: www.meki.fi 

MeKIn toimisto: Olympiakatu 16, 65100 Vaasa 

 

 

Liiton asiakaspalvelu arkisin klo 9-16, 0201 801 801. Puhelun hinta 

8,8 snt/min. Sähköposti: asiakaspalvelu@ilry.fi 
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Öjberget talviurheilupäivä lauantaina 4.3. Tervetuloa Öjbergetille 

viettämään talvipäivää klo 11-16. Vanhaan tapaan tarjolla 

jäsenperheelle 2h hissilippuja, makkaraa, kahvi/mehu ja pullaa. 

Säävaraus. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Koulutus: Revive Your English 18.3. Lisätietoja www.ilry.fi. 

Tropiclandiapäivät 25.-26.3. Tervetuloa polskimaan Tropiclandiaan. 

MeKI-kortillasi saat liput hintaan 5 €/osallistuja. Lippurajoitus 

2+2/MeKIn jäsen. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Koulutus: Palkkaus ja palkitseminen 3.4. Lisätietoja www.ilry.fi. 

Uusien jäsenten ilta huhtikuussa. Lisätietoja tulossa nettisivuille 

mahdollisimman pian. 

Kevätkokous 26.4.  

Vappubrunssi 1.5. Ei ennakkoilmoittautumista.  

Insinööriliiton ja MeKIn Työmarkkina-ilta 7.6. Tule mukaan 

kuuntelemaan ajankohtaista työmarkkina-asiaa ja verkostoitumaan. 

Puhujina Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sekä muita 

asiantuntijoita. Lisätietoja tapahtumasta tulossa nettisivuille. 

MUISTA 

Merkitse kalenteriin 
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Niin vaan se uusi vuosi vaihtui ja kujeet sen mukana. MeKIn hallitus sai 

”uutta” verta matkaan, hallitus 2017 on seuraava: 

Puheenjohtaja                      Varapj, jäsenvastaava  
Hannu Toivola              Marianne Saarela 
puheenjohtaja@meki.fi marianne_saarela@hotmail.com                                
 
Rahastonhoitaja               Sihteeri 
Tuula Vainio                 Markus Forma 
rahastonhoitaja@meki.fi              sihteeri@meki.fi 
     
Tiedotusvastaava              Opiskelijavastaava 
Mervi Pienimäki               Jarkko Harri 
merviili@gmail.com               jakke@ihanaa.com 
 
Jäsen                           Jäsen   
Salla-Maija Vainio               Raymond Walsh 
sallamaijavain@gmail.com  raymond.walsh@gmail.com               
 
Jäsen             
Heikki Salo 
heikki59.salo@gmail.com 

 
 
 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Olemmekin jo ehtineet saada vuoden 

parin ensimmäisen viikon aikana suomalaisen talven kaikki säätyypit 

riesaksemme tai iloksemme. Ihan jokaisen oman mielipiteen 

mukaisesti. On ollut lämmintä, pakkasta, myrskyä, aurinkoista, 

vesisadetta, lumisadetta, ihan mitä vain kukin mielii. Toivottavasti se 

oikea talvikin viimein tulisi. 

Koko viime kesän ja syksyn puhuttiin kilpailukyky sopimuksesta ja 

Suomen mallista. Kilpailukykysopimus tuntui lopulta keskittyvän vain 

palkattomaan työajan pidentämiseen. Siitä löytyikin hirvittävä määrä 

erilaisia malleja. Noin 15 % työnantajista totesi, etteivät he tee  

 

mitään, koska he katsovat, ettei heidän tuottavuutensa siitä kasva. 

Lopuista ehkä eniten suosiota sai systeemi, jossa eri tavoilla ihmisten 

liukuma saldosta vähennetään vuoden aikana 20 tuntia. Myöskin 

koulutusta ja työntekijöiden kuntoa ylläpitäviä ratkaisuja löytyi. 

Valitettavasti löytyi myös joitakin työpaikkoja, joissa tämän asian 

takia neuvotteluvälit huononivat pahasti. Muistakaa kuitenkin, että 

tämä sopimus on voimassa vain tämän vuoden. Suomen mallilla taas 

tarkoitetaan, että vientialat ratkaisisivat ensin palkankorotusten 

tason, ja muut seuraisivat niitä. Tämän toteutuminen näyttää kyllä 

tällä hetkellä hieman epävarmalta, muuta katkolla olevien 

työehtosopimusten toivotaan kuuienkin saatavan valmiiksi 

syyskuuhun mennessä. 

Tämän vuoden kärkihankkeita liitossamme on jäsenhankinta ja 

jäsenpito. Ongelmanamme on viime vuodet ollut, että opiskelijapuoli 

hoitaa kyllä jäsenhankinnan hyvin, mutta kahden – viiden vuoden 

aikana hukkaamme ison osan näistä jäsenistä. Liittomme 

Järjestöjohdon neuvottelupäivillä pohdimme, mitä voimme tehdä 

asiantilan korjaamiseksi. Tätä pohdintaa on tehty aikaisemminkin, 

mutta nyt pyrimme saamaan aikaan ihan konkreettisia toimienpiteitä. 

Liittomme järjestää kevään aikana jälleen Merenkurkun Insinöörit 

ry:n kanssa jäsenkoulutuksia. Ainakin seuraavat koulutukset on jo 

merkitty kalenteriin: 13/2 Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset, 

16/3 CV-työpaja, 18/3 Revive Your English ja 3/4 Palkkaus ja 

palkitseminen. Lisätietoa kursseista saatte liiton nettisivuilta 

osoitteesta www.ilry.fi/koulutukset. Kurssit ovat jäsenille ilmaisia, 

mutta edellyttävät sitovan ennakkoilmoittautumisen. 

Tekun opettaja hermostuu oppilaittensa laiskuudesta ja yrittää vielä 

kerran aloittaa alusta: Menet kylpyyn, ja amme on täynnä piripintaan. 

Mitä tapahtuu? Oppilas: Puhelin yleensä soi. ( Johnny-Kai Forssellin ja 

Risto Tuomaisen toimittamasta kirjasta Insinöörikaskut. ) 

- Timo Ruoko, Kenttäpäällikkö 

TERVEHDYS 




